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تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
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المرفق
تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية عن برنامج العمل المقترح لبرنامج األمم
المتحدة للمستوطنات البشرية والميزانية المقترحة لمؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات
البشرية لفترة السنتين 8102-8102
أوالا -مقدمة
 -2نظرت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وادليزانية يف تقرير ادلدير التنفيذي عن برنامج العمل وادليزانية
ادلقًتحني لفًتة السنتني  1029-1028دلؤسسة األمم ادلتحدة للموئل وادلستوطنات البشرية (موئل األمم
ادلتحدة) ( .)HSP/GC/26/6والتقت اللجنة االستشارية ،أثناء نظرىا يف ىذا التقرير ،مبدير شعبة اإلدارة
والعمليات وممثلني آخرين دلوئل األمم ادلتحدة ،الذين قدموا معلومات إضافية ومزيداً من التوضيح ،خمتتمني
بردود مكتوبة وردت يف  12آذار/مارس .1027
 -1ويشري التقرير إىل أن برنامج العمل وادليزانية ادلقًتحني لفًتة السنتني  1029-1028يستندان إىل اخلطة
االسًتاتيجية للفًتة  1029-1022واإلطار االسًتاتيجي للفًتة  1029-1028دلوئل األمم ادلتحدة .وقد
اسًتشد اإلطار االسًتاتيجي باخلطة احلضرية اجلديدة اليت اعتمدىا مؤدتر األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكان والتنمية
احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) ،ادلعقود يف كويتو يف تشرين األول/أكتوبر  ،102٢كما اسًتشد باذلدف 22
من أىداف خطة التنمية ادلستدامة لعام  ،1000الذي يدعو اجملتمع الدويل إىل جعل ادلدن وادلستوطنات
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة ( ،HSP/GC/26/6الفقرتان  1و.)0

ثانيا -برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 8102–8102
 -0تفيد الفقرة  9من التقرير بأن برنامج العمل ادلقًتح سينفَّذ يف إطار الربامج الفرعية السبعة التالية:
’ ‘2التشريعات واألراضي واحلوكمة يف ادلناطق احلضرية؛ ’ ‘1التخطيط والتصميم احلضريان؛ ’ ‘0االقتصاد
احلضري ودتويل البلديات؛ ’ ‘2اخلدمات األساسية احلضرية؛ ’ ‘5اإلسكان وحتسني أوضاع األحياء الفقرية؛
’ ‘٢احلد من األخطار واإلصالح وادلرونة احلضرية؛ ’ ‘7البحوث وتنمية القدرات.
 -2وفيما يتعلق بالربنامج الفرعي اخلامس ،اإلسكان وحتسني أحوال األحياء الفقرية ،يشري التقرير إىل أن
االحتياجات من ادلوارد ستنخفض من  88 722 200دوالر يف الفًتة  1027-102٢إىل ٢7 511 100
دالر يف الفًتة  .1029-1028وأُبلغت اللجنة االستشارية لدى استفسارىا بأن اخنفاض االحتياجات راجع
إىل إعادة النظر يف ادلستوى الطموح للحافظة حبيث يتطابق مع الواقع يف الفًتة  ،1029-1028وىو إجراء لن
يكون لو تأثري سليب على اإلجنازات ادلستهدفة.

ثالث ا -الميزانية المقترحة لفترة السنتين 8102–8102
االحتياجات من الموارد
 -5أشار ادلدير التنفيذي إىل أن اإلطار ادلايل دلوئل األمم ادلتحدة يشمل ثالثة مصادر للتمويل:
 (2ادلخصصات من ادليزانية العادية لألمم ادلتحدة اليت أقرهتا اجلمعية العامة؛  (1ادلسامهات ادلقدمة إىل مؤسسة
األمم ادلتحدة للموئل وادلستوطنات البشرية ،ومن ىذه ادلسامهات يوافق رللس اإلدارة على خمصصات ميزانية
األغراض العامة ،ويوافق ادلدير التنفيذي على خمصصات ميزانية األغراض اخلاصة؛  (0ادلسامهات ادلقدمة للتعاون
التقين ،ومنها يوافق ادلدير التنفيذي أيضاً على خمصصات ادليزانية .وألغراض اإلدارة ،يُعتََرب أن حساب األغراض
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العامة للمؤسسة وحساب النفقات العامة وادليزانية العادية دتثل ”ادليزانية األساسية“ دلوئل األمم ادلتحدة
( ،HSP/GC/26/6الفقرة .)15
 -٢ويفيد التقرير أيضاً بأن من ادلتوقّع أن تبلغ االحتياجات الكلية من ادلوارد دلوئل األمم ادلتحدة يف فًتة
السنتني  1029-1028مبلغ  29998مليون دوالر ،مما يعكس زيادة مبقدار  09٢يف ادلائة عن مبلغ 28190
مليون دوالر الذي كان مق ّدراً لفًتة السنتني  .1027-102٢وستشمل االحتياجات من ادلوارد( :أ) ادلوارد
األساسية مببلغ  72 912 500دوالر بادلقارنة إىل  9٢ 072 900دوالر ُرصدت للفًتة 1027-102٢؛
(ب) ادلوارد ادلخصصة مببلغ  217 870 700دوالر بادلقارنة إىل  085 972 000دوالر ُرصدت للفًتة
 ،HSP/GC/26/6( 10227-102٢اجلدول .)1
 -7وتتوزع االحتياجات ادلقًتحة من ادلوارد للفًتة  1029-1028حسب مصادر األموال على النحو
التايل:
حساب األغراض العامة للمؤسسة ( ادلسامهات غري ادلخصصة) 1٢ 0٢0 700 :دوالر دتثل
(أ)
اخنفاضاً قدره  20يف ادلائة مقارنة بفًتة السنتني  .1027-102٢وأُبلغت اللجنة االستشارية لدى استفسارىا
بأن ىذا االخنفاض يعزى إىل االجتاه التنازيل يف ادلسامهات غري ادلخصصة ادلقدمة إىل ادلؤسسة .وأُبلغت اللجنة
أيضاً بأن ىذا االخنفاض جيعل مستوى ادليزانية أكثر واقعية ،يف الوقت الذي تُبذل فيو اجلهود لزيادة ادلسامهات
من التربعات غري ادلخصصة ،السيما عقب اعتماد اخلطة احلضرية اجلديدة .وأُبلغت اللجنة أيضاً بأن رصد مبلغ
 1٢ 0٢0 700دوالر للفًتة  1029-1028ميثل هنجاً طموحاً لتعبئة ادلوارد يتطلب جهداً كبرياً لزيادة
ادلسامهات غري ادلخصصة .وتشجع اللجنة االستشارية موئل األمم المتحدة على مواصلة جهوده الرامية إلى
تعبئة التبرعات غير المخصصة.
(ب) ادليزانية العادية 29 212 500 :دوالر ،مما ميثل اخنفاضاً بنسة  22يف ادلائة مقارنة بفًتة
السنتني السابقة .وأُبلغت اللجنة االستشارية لدى استفسارىا بأن ادلسامهات ادلقًتحة من ادليزانية العادية يف
الفًتة  1029-1028تستند إىل قرار اجلمعية العامة  .172/72وتشري اللجنة االستشارية إىل أن ىذا القرار
يتضمن خمطط ادليزانية ادلقًتح الذي يقتصر الغرض منو على رلرد دتكني الدول األعضاء من االتفاق على
ادلستوى الكلي ادلقدر للموارد قبل إعداد ادليزانية الربنارلية .واألولويات والتقديرات اإلرشادية األولية الواردة يف
ادلخطط تشكل األساس للميزانية الربنارلية ادلقًتحة ،اليت تنظر فيها اللجنة االستشارية واجلمعية العامة خالل
السنة الثانية من فًتة السنتني .وستستعرض اللجنة االستشارية الموارد المقترحة من الميزانية العادية لموئل
األمم المتحدة وتقدم مالحظاتها وتوصياتها بهذا الخصوص في سياق نظرها في ميزانية البرنامج المقترحة
لفترة السنتين .81022-8102
وقد ُزودت اللجنة االستشارية أيضاً بادلعلومات التالية عن اعتمادات ادليزانية العادية دلوئل األمم ادلتحدة يف إطار
الباب  25خالل فًتة السنوات العشر السابقة ،أي ما بني عامي  1008و:1027
المساهمات من الميزانية العادية المقدمة لموئل األمم المتحدة خالل الفترة 8102-8112

(بآالف دوالرات الواليات ادلتحدة)

1009–1008

1022–1020

1020–1021

1025–1022

1027–102٢

12 21590

11 1٢597

11 02592

15 01091

11 07292
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(ج) حساب األغراض اخلاصة للمؤسسة 209 892 200 :دوالر دتثل زيادة قدرىا  08يف ادلائة
عن ادلوارد ادلقدرة لفًتة السنتني 1027-102٢؛
(د) التعاون التقين 022 228 ٢00 :دوالر دتثل زيادة بنسبة  0928يف ادلائة مقارنة بادلوارد
ادلقدرة لفًتة السنتني .1027-102٢
النفقات
كانت اللجنة االستشارية قد طلبت في تقاريرها السابقة أن تشمل وثائق ميزانية موئل األمم
-8
المتحدة بيانا تفصيليا لكل فئة من فئات اإلنفاق تحت بند االحتياجات غير المتعلقة بالوظائف (انظر
وزودت
الفقرة  08من الوثيقة  HSP/GC/25/5/Add.1والفقرة  00من الوثيقة ُ .)HSP/GC/24/5/Add.4
اللجنة االستشارية لدى استفسارىا باجلدول الوارد أدناه الذي ال يشمل ادلسامهات من ادليزانية العادية:
الموارد الخارجة عن الميزانية

(بآالف دوالرات الواليات ادلتحدة)
الزيادة يف ادلوارد
وجو اإلنفاق
الوظائف

نفقات الفًتة
1025–1022
33 836,5

تكاليف ادلوظفني األخرى

4

-

نقطة البداية
للفًتة

ادلبلغ

النسبة ادلئوية

1027-102٢
55 939,6
-

()35 533,6

()58,8
-

-

تقديرات الفًتة

ادلوارد الفعلية

1029–1028

لعام 102٢

37 677,9
-

االستشاريون

3 348,5

3 788,8

()757,6

()49,7

3 963,5

اخلرباء

–

337,8

599,9

377,6

937,7

ادلوارد الفعلية

ادلوارد الفعلية للفًتة

لعام 1027

1027-102٢

(مؤقتة)

حىت اآلن

33 555,8

3 359,4

34 685,5

879,5

75,5

943,9

69,9

5,3

66,9

-

–

–

سفر ادلوظفني

3 537,9

5 539,4

()773,8

()34,7

3 456,6

365,5

39,5

395,4

اخلدمات التعاقدية

3 793,3

5 345,6

3 685,9

78,4

3 858,5

3 657,3

338,3

3 795,5

مصروفات التشغيل العامة 4 994,5

7 435,5

()5 938,9

()39,6

4 474,5

3 398,6

95,4

3 593,9

الضيافة

3,6

373,3

()373,3

()399,9

–

–

–

–

اللوازم وادلواد

38,6

356,3

()399,8

()39,8

546,5

()4,8

59,7

54,9

األثاث وادلعدات

35,5

3 456,5

()3 984,8

()57,9

3 443,7

35,9

5,9

37,9

معدات أخرى

339 795,9

389 943,6

49 596,4

39,3

459 559,9

367 998,8

33 999,9

383 998,7

المجموع الفرعي

259 959,9

77 797,7 459 892,4

2,9

75 544,9 785 647,7 484 272,7

947 747,2
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 -9وترحب اللجنة االستشارية بادلعلومات الواردة يف اجلدول ،وتعرب عن ثقتها يف أن وثائق ادليزانية
ادلستقبلية دلوئل األمم ادلتحدة ستتضمن جدوالً مماثالً ،يشكل أرقاماً مستكملة وبيانات شاملة من ضمنها
مسامهة ادليزانية العادية .وباعتبار أن الغالبية العظمى من النفقات مشمولة حتت بند النفقات ’’األخرى‘‘ فإن
اللجنة تتوقع أن تتضمن وثائق ادليزانية يف ادلستقبل أيضاً معلومات مفصلة عن النفقات غري ادلتعلقة بالوظائف
حسب بنود اإلنفاق.
مالك الموظفين
 -20يبني التوزيع ادلقدر لوظائف ادلوئل ما رلموعو  182وظيفة للفًتة  ،1027-102٢منها  ٢0وظيفة
يُقًتح جتميدىا خالل فًتة السنتني احلالية بسبب االحتياجات التشغيلية وعدم توافر ادلوارد .وباإلضافة إىل ذلك،
يُتوقع ختفيض يف وظائف التعاون التقين قدره  20وظائف خالل الفًتة  ،1029-1028مما يًتك  122وظيفة
يف اجملموع ( ،HSP/GC/26/6اجلدول  .)٢ويشري التقرير إىل أن موئل األمم ادلتحدة خفض اإلنفاق على
تكاليف ادلوظفني ،منذ عام  ،1022بنسبة  05يف ادلائة للوظائف ادلمولة من حساب األغراض العامة
للمؤسسة أو من حساب النفقات العامة ،وذلك بصورة رئيسية من خالل جتميد التوظيف أو نقل ادلوظفني إىل
الوظائف ادلمولة باعتمادات خمصصة .وأُبلغت اللجنة االستشارية لدى استفسارىا عن سبب جتميد الوظائف
بدالً من إلغائها بأن موئل األمم ادلتحدة يرى أن جتميد الوظائف إجراء مفيد نظراً إلمكانية وقف التجميد يف
حال توافر التمويل .أما إعادة إنشاء الوظائف ادللغاة فتتطلب موافقة رللس اإلدارة الذي جيتمع مرة كل سنتني.
وتكرر اللجنة ضرورة مواصلة النظر في مدى استمرار الحاجة إلى الوظائف التي تظل شاغرة لفترة طويلة،
لتحديد ما إذا كان ينبغي االحتفاظ بها أو إلغاؤها (انظر  ،HSP/GC/25/5/Add.1الفقرة .)01
 -22وأُبلغت اللجنة االستشارية لدى استفسارىا أيضاً بأن  ٢2وظيفة دائمة و 9وظائف مؤقتة ممولة من
ادليزانية العادية كانت مشغولة يف  02كانون األول/ديسمرب  ،102٢وأن كال من ادلكاتب اإلقليمية األربعة
يتضمن وظيفة مؤقتة واحدة.
االحتياطي
يوصى
 -21يشري التقرير إىل أنو يف ضوء مستوى النفقات ادلتوقعة لفًتة السنتني َ ،1029-1028
بتخصيص احتياطي مايل عام قدره  19٢مليون دوالر ،وىو ما يعادل  20يف ادلائة من ميزانية األغراض العامة
للمؤسسة البالغة  1٢92مليون دوالر لفًتة السنتني .وأُبلغت اللجنة االستشارية لدى استفسارىا بأن رصيد
االحتياطي احلايل يبلغ  29٢ماليني دوالر ،مما ميثل  20يف ادلائة من رلموع ميزانية األغراض العامة ادلعتمدة
للمؤسسة البالغة  259٢مليون دوالر لفًتة السنتني  .1027/102٢وبالنظر إىل أن ادلبلغ ادلرصود يف إطار ىذا
البند من ادليزانية يندرج ضمن ادلوارد التقديرية (على النحو ادلذكور يف الفقرة  02من الوثيقة ،)HSP/GC/26/6
وليس ضمن االعتمادات الفعلية ،ترى اللجنة أن ادلبلغ ادلوصى بو لالحتياطي مبلغ تقديري كذلك .ولذلك
توصي اللجنة بموافاة مجلس اإلدارة بمعلومات مستكملة عن المستوى الفعلي لالحتياطي حين نظره في
هذا التقرير (.)HSP/GC/26/6
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رابع ا -مسائل أخرى
توصيات مجلس مراجعي الحسابات
 -20قُدمت إىل اللجنة االستشارية لدى استفسارىا معلومات عن حالة تنفيذ توصيات رللس مراجعي
احلسابات .وتشير اللجنة االستشارية إلى أنها طلبت مرارا أن تتضمن وثائق ميزانية موئل األمم المتحدة
في المستقبل ،في هيئة مرفقات ،معلومات عن حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات (انظر
الفقرة  01من الوثيقة  ،HSP/GC/26/6والفقرة  01من الوثيقة  ،HSP/GC/24/5/Add.4والفقرة  01من
الوثيقة  .)HSP/GC/23/5/Add.1وتتوقع اللجنة االستشارية أن تقدَّم هذه المعلومات في المستقبل ،بما
في ذلك في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة المقبلة لفترة السنتين .8102–8102
تقييم موئل األمم المتحدة
 -22شجعت اجلمعية العامة األمني العام يف قرارىا  105/72على اختاذ مجيع التدابري ادلناسبة لكي يُنجز
التقييم ادلستقل والقائم على األدلة دلوئل األمم ادلتحدة ضمن شروط النزاىة وادلوضوعية واحلياد والتمثيلية؛
وقررت أن يُقدم التقرير ادلنبثق عن تقييم موئل األمم ادلتحدة يف الوقت ادلناسب ،يف موعد أقصاه شهر واحد
قبل انعقاد االجتماع الرفيع ادلستوى للجمعية العامة .وأُبلغت اللجنة االستشارية لدى استفسارىا بأن موئل
األمم ادلتحدة يعترب أن التقييم ،ادلقرر عقده يف عام  ،1027سيُسفر عن توصيات لتعزيز الفعالية والكفاءة
وادلساءلة والرقابة يف ادلنظمة.
تقديم التقارير عن الموئل الثالث
 -25طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام يف قرارىا  105/72أن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ
اخلطة احلضرية اجلديدة كل أربع سنوات ،على أن يقدم التقرير األول إىل اجلمعية العامة عن طريق اجمللس
االقتصادي واالجتماعي يف عام .1028
 -2٢وقُدمت إىل اللجنة االستشارية لدى استفسارىا نسخة من بيان شفوي يتعلق مبشروع القرار
 A/C.2/71/L.59ادلعنون ’’تنفيذ نتائج مؤدتري األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ولإلسكان والتنمية احلضرية
ادلستدامة (ادلوئل الثالث) وتعزيز برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة)‘‘ الذي أُتيح
للجمعية العامة قبل اختاذىا لقرارىا  .105/72وأفاد مدير شعبة ختطيط الربامج وادليزانية يف بيانو بأن تكلفة
التقرير األول من سلسلة التقارير اليت تقدم كل أربع سنوات ستبلغ  559 200دوالر ،وأن االحتياجات
اإلضافية ستُدرج يف ادليزانية ادلقًتحة لفًتة السنتني  .1029-1028واللجنة االستشارية على ثقة من أن هذه
االحتياجات ستُدرج في الميزانية المقترحة للفترة .8102-8102
__________
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